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 :قال الله تعالى بدأ الدرس الجديد
نن : القارئ مممم ييِم  مل وو ننِم  مم ههِم  ول وم اِم  وف ههِم  لل ملِم ال مل نض هي ننِم  وم وو ((ِم 

ون هلممنو هقنو وي وبِم  وذا وعمم نل هواِم ا أ
و ور لم اِم  ول ونِم  ممني مل لظ ا ور ىِم ال وت وو مهِم  مد نع وب

ون هضممنو ور نع هي نمِم  ههمم ورا وت وو للِم *ِم  مبني وسمم ننِم  مممم يدِم  ور وممم ولمم ىِم  مإ نلِم  وهمم
لف نر وطمم ننِم  مممم ونِم  هرو هظمم نن وي للِم  ذذ ونِم المم مممم ونِم  معني مش وخ ا وه اِم  نني ول وع
ون مذي للمم ونِم ا مري مسمم وخ ا نل لنِم ا مإ هنممنواِم  وم ونِم آ مذي للمم ولِم ا وقمم ا وو ييِم  مف وخ
لن مإ وأالِم  مةِم  وممم وني ا مق نل ومِم ا ننو ويمم نمِم  مهمم ملني نه وأ وو نمِم  هه وسمم هف وأفن هرواِم  مس وخ

لمِم ) مقني هم لبِم  وذا وع مفيِم  ونِم  ممني مل لظ ا 45) [الشورى:ال ].
((ِم ومنِم يضللِم اللهِم فم اِم له : قال الله تعالى : الشيخ

) من هذه شرطية وهي للعممموم,منِم وليِم منِم بعدهِم )
يعني أي أحد يقدر الله تعالى أن يضل فممإنه ل يمكممن أن
يتوله أحد بعد الله, ومعنى هممذا أنممه ل يمكممن أن يهممديه

((ِم فمنِم يهديهِم منأحد كما قال تعالى في آية أخرى: 
 يقولبعدِم اللهِم )),ِم ((ِم فم اِم لهِم منِم وليِم منِم بعدهِم ))

"ِم أيِم أحدِم يليِم هدايتهِم بعممدِم إضممللِم اللممهالمفسر : 
إي اهِم ((ِم وتر ىِم الظ المنينِم لم اِم رأواِم العذابِم يقنولنون

تممرى بصممرية,همملِم إلمم ىِم مممردِم مممنِم ظمم المنينِم ))ِم ",ِم 
والظالمون مفعول به, ويقولون جملة حاليممة, ولممما رأوا
العذاب لممما هممذه جازمممة بمعنممى حيممن, تممرى الظممالمين
والمممراد بالظممالمين هنمما الكممافرون كممما قممال اللممه عممز

((ِم لممم ا ((ِم والك افرونِم همممِم الظمم المنونِم )),وجممل : 
 أي حيممممن رأوا العممممذاب بممممأعينهمرأواِم العمممذابِم ))

 هممل((ِم يقنولممنونِم همملِم إلمم ىِم مممردِم مممنِم سممبنيلِم ))
استفهام للتمني, يعني يتمنون أن يكون لهم سممبيل إلممى

 أي إلممى مرجممع, والمممراد((ِم إل ىِم مردِم ))الرد, وقوله : 
مرجممع للممدنيا ليعملمموا صممالحا, ولكممن هممذا التمنممي بمماء
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بالفشل لن ذلك أمر غير ممكن, بل قممد قممال اللممه عممز
) فهممم((ِم ولنوِم ردواِم لعمم ادواِم لممم اِم فنهممنواِم عنممهِم )وجل: 

يتمنون هذا ويدعون أنهم إذا رجعوا صلحوا ولكممن المممر
 قمممال: أي((ِم هلِم إل ىِم مردِم منِم سبنيلِم ))ليس بذلك, 

و ردوا معتم ل من طريق, والجمواب: ل سمبيل, وكمما س
لعادوا لما نهوا عنه, كما أنهم إذا غشمميهم ممموج كالظلممل
في البحار ودعوا الله مخلصين له الدين إذا نجمموا عممادوا
  .إلى الشرك

 غممدوا وعشمميا,ق ال:ِم ((ِم وتراهمِم يعرضنونِم علنيه اِم ))
كلمة ترى هنا والتي قبلها هل المراد بها الرسمول صملى
الله عليه وسلم وحده أو ترى أيهمما المخمماطب ؟ الثمماني,
لننا إذا قلنا بالثاني صار أعم مما إذا قلنا بالول, وتراهم
  .أيها الرائي يعرضون عليها غدوا وعشيا
" ِم  (( وتراهمِم يعرضنونِم علنيه اِم ))ِم أيِم علمم ىِم النمم ارِم 
((ِم خ اشمممعنينِم ))ِم خممم ائفنينِم متنواضمممعنينِم ((ِم ممممن

 من للسببية أي بسممبب ذلهممم, هممؤلء الممذينالذلِم ))ِم "
كانوا فممي الممدنيا مسممتكبرين متعنجهيممن ل يممرون النمماس
شيئا ول يقبلممون الحممق يعرضممون علممى النممار علممى هممذا
الوصف, خاشعين من الذل يعني قد امتل ت قلوبهم ذل,
"ِم ((ِم ينظممرونِم ))ِم إلنيهمم اِم ((ِم مممنِم طممرفِم خفمميِم ))

 يعني: ينظممرون إلممى النممارضعنيفِم النظرِم مس ارقةِم "
والعياذ بالله من طرف أي مممن بصممر خفممي أي ضممعيف,
يسارقون النظر, كالنسان الممذي هممو خممائف مممن شمميء
تجده ينظر إليممه نظممرا ضممعيفا ثممم يصممرف النظممر علممى
"طول, وذلك لشدة ذلهم أعاذنا لله وإياكم من حممالهم, 

 مممن فممي قمموله:ومنِم ابتدائنيممةِم أوِم بمعنمم ىِم البمم اءِم ",
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 ابتدائيممة أو بمعنممى البمماء أي ينظممرون((ِم منِم طرفِم ))
بطرف خفي, وإذا دار المر بين أن تكون ابتدائيممة علممى
بابها أو بمعنى الباء فالولى أن تجعل علممى بابهمما, يعنممي
 .يبتدئ نظرهم من الطرف الخفي
(( ِم  ) قالوا : مثنين علممى اللممه عممزوق الِم الذيِم آمننواِم )

((ِم إنِم الخ اسرينِم الممذينوجل متحدثين بنعمممه قممال: 
) إنخسممرواِم أفنفسممهمِم وأهلنيهمممِم يممنومِم القني امممةِم )

تحتاج إلى اسم وخبر, اسمها الخاسممرين, خبرهمما الممذين
((ِم المممذينِم خسمممرواِم أفنفسمممهمخسمممروا أنفسمممهم, 

 أي: فقدوها فقدوا أنفسهموأهلنيهمِم ينومِم القني امةِم ))
"ِم بتخلنيدهمِم فمميِم النمم ارِم وعممدموأهليهم يوم القيامة 

وصنولهمِم إل ىِم الحممنورِم المعممدةِم لهمممِم فميِم الجنممةِم "
الخاسرين حقيقة ليسوا الممذين فقممدوا المممال ول الممذين
فقدوا الهل فممي الممدنيا, الخاسممرون حقيقممة هممم الممذين
خسروا أنفسهم وأهليهممم, أممما خسممران أهليهممم فظمماهر
لنه ل يجمع بينهممم وبيممن أهليهممم فممي النممار بخلف أهممل

((ِم والذينالجنممة فممإن أهممل الجنممة يقممول اللممه فيهممم: 
آمنممنواِم واتبعتهمممِم ذريتهمممِم بإيممم انِم ألحقنمم اِم بهممم

) حتى إذا كانت الذرية نازلة المرتبة فإن اللهذريتهمِم )
يرفعهم إلى آبائهم, هؤلء والعياذ بالله يفرق بينهم وبيممن
أهليهم فممي النممار, حممتى لممو جمممع بينهممم فممماذا يكممون ؟
فخسرانهم أهليهم واضح, ولكن كيف خسروا أنفسهم ؟
خسروا أنفسهم لنهممم لممم يسممتفيدوا مممن الحيمماة الممدنيا
شيئا, حياتهم خسارة لنهم لم يستفيدوا منها شيئا, فلممم
"يؤمنوا بالله ورسله, وقول المؤلف رحمه الله تعممالى: 

بتخلنيدهمِم فيِم الن ارِم وعدمِم وصنولهمِم إلمم ىِم الحممنور
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فممي هممذا نظممرالمعدةِم لهمِم فيِم الجنةِم لممنوِم آمنممنواِم "ِم 
ظاهر, والمراد بأهليهم أهلوهم في الدنيا, وليس المممراد
الحور المعدة لهم في الخرة لو آمنوا لن هذا قممد علممم

(ِم هذامن قبل, فإنه يقال للميممت إذا دفممن فممي قممبره: 
( يعني لو آمنت, ويقال للمؤمن: مقعدكِم منِم الجنةِم )

يعني لو لممم تممؤمن, فممالمرادهذاِم مقعدكِم منِم الن ارِم )ِم 
بالهلين هنا أهليهم في الدنيا لممم يربممح, وقممول المؤلممف

 أين الموصممول ؟"ِم والمنوصنولِم خبرِم إنِم "رحمه الله: 
 هممذا هممو الموصممول,((ِم الذينِم خسممرواِم أفنفسممهمِم ))

ونبه على ذلك لئل يظن الظان أن الممذين خسممروا صممفة
 .للخاسرين

 يقول المفسر((ِم أالِم إنِم الظ المنينِم ))قال الله تعالى: 
"ِم الك افرينِم ((ِم فيِم عممذابِم مقنيمممِم ))ِم دائمممِم وهممنو: 

 يعني ليس مممنمنِم مقنولِم اللهِم تب اركِم وتع ال ىِم ))ِم "
((ِم وق الِم الممذينِم آمنممنوامقول الذين آمنوا, اتل اليممة: 

إنِم الخ اسرينِم الذينِم خسرواِم أفنفسممهمِم وأهلنيهممم
يمممنومِم القني اممممةِم أالِم إنِم الظممم المنينِم فممميِم عمممذاب

) لو نظرنا إلى السياق لقلنا: إن هذا بقيممة كلممقنيمِم )
المؤمنين, لكن المؤلف نبه على أن هممذا مممن كلم اللممه
وليس من كلم الذين آمنوا, والسياق محتمل لهذا وهذا,
محتمممل أن يكممون كممما قممال المفسممر مممن كلم اللممه,
ومحتمل أن يكون من كلم الممذين آمنمموا, والممذين آمنمموا
يعلمون أن الظالمين في عذاب مقيم من المموقت الممذي
هم فيه في الدنيا, لنهم قرؤوا كتاب الله وسممنة رسمموله

((ِم أالِم إنصمممملى اللممممه عليممممه وسمممملم, وقمممموله : 
 : هذه الجملة مؤكدة بمؤكدينالظ المنينِم ))
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الول: أل, لن أل هنمما للتنممبيه والتنممبيه يقتضممي التوكيممد,
والمؤكد الثاني: إن الظممالمين, إن لن إن حممرف توكيممد,
. في عذاب مقيم أي دائم والعياذ بالله
في هذه اليا ت فوائد : منها أن من أضله الله فل أحممد 
يهممديه مهممما كممانت منزلممة هممذا الممذي حمماول أن يهممديه

((ِم ومنِم يضللِم اللهِم فم اِم لهِم مممنِم ولمميِم مممنلقوله : 
) ويشهد لهذا الحكم العظيم المخمموف ممما جممرىبعدهِم )

للنبي صلى الله عليه وسلم مممع عمممه أبممي طممالب, أبممو
طالب شقيق أبي الرسول صلى الله عليممه وسمملم كممان
ينصر الرسول صلى الله عليممه وسمملم ويحمموطه ويممدافع
عنه, ولما حضرته الوفمماة كممان عنممده النممبي صمملى اللممه
عليممه وسمملم ورجلن مممن قريممش فكممان يعممرض عليممه

(ِم ي اِم عمممِم قمملِم الِم إلممهِم إالِم اللممهِم كلمممةالسلم يقول : 
 فقممال لممه الممرجلن : أترغممبأح اجِم لكِم به اِم عندِم اللهِم )

عن ملة عبد المطلب, وهي ملة الكفر والشممرك, فأعمماد
عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادا, فكممان آخممر ممما
قال : هو على ملممة عبممد المطلممب؛ نسممأل اللممه العافيممة
والسلمة, مع محبتممه للرسممول صملى اللممه عليممه وسمملم
وشهادته له بالرسالة, لكنه لم يمذعن ولممم يقبممل, فكممان
آخر حياته أن قال : على ملة عبد المطلب وممما ت علممى
الشرك؛ أذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليممه وسمملم
أن يشفع له في تخفيف العذاب عنممه فشممفع لممه, فكممان
في ضحضاح من نار وعليممه نعلن مممن نممار يغلممي منهممما
دممماغه والعيمماذ بممالله, دممماغه أعلممى شمميء فممي بممدنه,
والنعلن في أسفل شيء, وإذا كممان العلممى يغلممي فممما
دونه أشد وأشممد, قممال النممبي صمملى اللمه عليممه وسملم :
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),(ِم ولنوالِم أفن اِم لك انِم فيِم الدركِم السفلِم منِم النمم ارِم 
لول أنا شفعت أو لول أنا في رسممالتي الممتي كممان يممدافع
عنها أبو طالب ؟ الظمماهر أنممه للمريممن جميعمما لن اللممه
شكر له, بممل لن اللممه تعممالى أذن للرسممول صمملى اللممه
 .عليه وسلم أن يشفع فيه لما قدمه للسلم من نصر
ويؤخذ منه أن من نصر السلم ولو مممن الكممافرين فلممه
فضل, لن السلم دين العدل يعطي كل ذي حمق حقمه,
فمثل إذا أعان الكفار المسلمين إعانة صادقة نعلممم أنممه
ليس لهم طمع في ذلك, وانتفع المسلمون بهذا النصممر,
فإنه يجممب أن نعممترف بفضمملهم فممي هممذا البمماب, لنهممم
صنعوا إلينا معروفا, ولن الدين السلمي دين العممدل, ل
يظلم أحدا حقه, وأما قول بعض الناس : لن نعترف لهم
بالفضل لنهم كفار, فكفرهم بينهم وبين الله, وتفضمملهم
 .علينا حق يجب أن نعترف به
طيممب أضممرب مثل لممذلك فممي قضممية كوسمموفا, قضممية
ا سممعه كمثير منكمم, وممن المذي كوسوفا حصل فيها م
انتصر لهم ؟ الكفار انتصروا لهم, الحلف الطلسي وضع
كل ممما يملممك مممن معممدا ت يمكنممه أن يقاتممل بهمما ودافممع
عنهم, ولم نسمع أحدا من المسمملمين أرسممل طممائرة أو
قذيفة, ولعل لها عذرا وأنت تلوم, لكن كون نجحممد هممذا
الفضل غلط, نقممول: هممؤلء لهممم فضممل وكفرهممم بينهممم
وبين الله, ونحن ل نحبهم على كفرهم أبممدا, بممل نشممكر
لهم الفضل وإن كنا نكرههم غاية الكراهممة لنهممم أعممداء
الله ورسوله, اسمع هذا إذا علمنا أن النيممة صممادقة, أممما
إذا علمنا أنه مكر وخديعة علما يقينيا فهنمما نممذمهم علممى
ما فعلوا ول نمدحهم ول نعترف لهم بفضممل, لن الحكممم
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يدور مع علته وجممودا وعممدما؛ أرجممع إلممى الفوائممد طيممب
 : يقول
ومن فوائد هذه الية الكريمة : أن مممن هممداه اللممه فقممد
ة عمن الظمالمين فإنهما تثبمت توله, لنه لمما نفمى الولي
للمممؤمنين, وبممذلك جمماء التصممريح فممي قمموله تعممالى :
((ِم اللهِم وليِم الذينِم آمننواِم يخرجهمِم منِم الظلممم ات
إل ىِم النممنورِم والممذينِم كفممرواِم أولنيمم ائهمِم الطمم اغنوت
يخرجممنوفنهمِم مممنِم النممنورِم إلمم ىِم الظلممم اتِم أولئممك
. ((ِم أصح ابِم الن ارِم همِم فنيه اِم خ الدون
ومن فوائد هذه الية : أنه ينبغي للنسممان أن يلممح علممى
الله دائما أن يهديه من الضلل, لنه إذا كان المرجع في
الضلل إلى الله, فإلى من نلتجئ ؟ إلى الله عز وجممل,
 .ما دام الضلل والهداية بيد الله فلنرجع إليه
ومن فوائد هذه الية الكريمة: تحسر وذل الظممالمين إذا

((ِم وتر ىِم الظمم المنينِم لممم اِم رأوارأوا العممذاب لقمموله : 
)العممذابِم يقنولممنونِم همملِم إلمم ىِم مممردِم مممنِم سممبنيلِم )

 لن((ِم هلِم إل ىِم مردِم منِم سبنيلِم ))تحسرهم بقولهم: 
. هذا تمني
ومن فوائد الية الكريمة التي بعدها: أن هؤلء الظالمين
يعرضممون علممى النممار علممى أكمممل ذل وأخممزى حممال

.  أي ذليلين خائفين من الذل((ِم خ اشعنينِم ))
ومممن فوائممد هممذه اليممة : أن المسممتكبرين علممى الحممق
المعاندين يجازون بعقاب يناسب معصيتهم, وجه ذلممك ؟
أنهم يعرضون على النممار خاشممعين ذليليممن, ومعلمموم أن
. العقوبة بالذل مناسبة للمعصية بالستكبار
ومن فوائد هذه الية: أن الظالمين يلحقهم الذل ظمماهرا
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((ِم خ اشممعنينِم مممنِم المذلِم ))وباطنا, الباطن في قوله: 
((ِم ينظرونِم مممنِم طممرفِم خفمميوالظاهر في قمموله: 

.ِم ((
ومن فوائد الية الكريمة: تحدث الذين آمنمموا بنعممم اللممه

((ِم وقممم الِم المممذينِم آمنمممنواِم إنعمممز وجمممل لقممموله: 
) فكأنهم يثنون على الله عز وجل بكونهمالخ اسرينِم )

.ربحوا دنياهم وأخراهم
ومن فوائد الية : أن العاصي قممد خسممر نفسممه وعلممى 
حسب معصمميته تكممون الخسممارة لنهممم لممم يسممتفد مممن
 .وجوده في الدنيا شيئا
ويتفرع على هذا أنه ينبغي للنسممان أن يحاسممب نفسممه
وينظر ماذا صنع, فإن رأى أنه قممد مل زمممانه ممن الخيممر
المقصود والوسمميلة فليحمممد اللممه, وإن رأى أنممه أضمماعه

((ِم إنِم الخ اسرينِم الممذينفليستعتب يؤخذ من قمموله: 
 ولنضممرب لهممذا مثل رجممل قممامخسرواِم أفنفسممهمِم ))

يصمملي ويقممرأ القممرآن لمممدة سمماعة, وآخممر يلعممب هممذه
المدة, من الرابح ؟ الول هو الرابح, لنه مل هذا الفراغ
عبادة, والثاني خاسر ضائع, حممتى أن بعممض أهممل العلممم
قممال: إنممه يحممرم عليممه أل يشممغل الزمممن بالطاعممة لنممه
كالممذي عنممده مممال فلممم ينفقممه فممي سممبيل اللممه, لكممن
الصحيح أنه إذا لم يعمممره بالمعصممية فل لممه ول عليممه إل
أنه يعتبر خاسرا بالنسبة لمن شغله بطاعممة اللممه, وأنممت
فكر في هذا عندما تقوم تصلي, قل لنفسك: إن عمممرك
هو هذا الزمن الذي أمضيته في طاعة الله, عود نفسممك
علممى هممذا مممن أجممل أن تحممرص علممى أن تعمممر زمانممك
 .بطاعة الله
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ومن فوائد الية الكريمة أن عذاب الكافرين دائم لقوله:
 .((ِم ((ِم أالِم إنِم الظ المنينِم فيِم عذابِم مقنيم
ومن فوائممدها تأكيممد هممذه العقوبممة لئل يقممول قائممل : إن
  .العذاب قد ينقطع

((ِم ومنِم يضللِم اللهِم فممم اِم لمهِم ممنِم ولمميِم ممنقال : 
) من شرطية, والفعل مجزوم بها, مجزوم بمماذابعدهِم )

 علمة جزمه السممكون وحممرك...؟ نعم بفعل الشرط ! 
بالكسر للتقاء السمماكنين, طيممب لممماذا اقممترن الجممواب
 .بالفاء ؟ لنه مقترن بما

 : أخممبر اللممه عممز وجممل أن الكفممار يممدعون إلممىالطالب
((ِم وتراهمِم يعرضمنونجهنممم دعمما فكيممف نجمممع بيممن: 

؟ِم العرض هذا إيشعلنيه اِم ))ِم 
: يعرضون عليها قبل أن يدخلوهاالشيخ .

 : يعني على الصراط ؟الطالب
: اللممه أعلممم, يعرضممون عليهمما قبممل أن يممدخلوها,الشمميخ

والكفمممار ل يحممماولون الصمممعود علمممى الصمممراط لنهمممم
  .يصرفون إلى جهنم في عرصا ت القيامة
 :ثم قال الله تعالى

نم :القارئ هه وفن هرو هصمم وين وءِم  ونيمم ا مل نو أ
و ننِم  مممم نمِم  هه ول ونِم  وك ا وم اِم  وو ِم ((ِم 

نن مممم ههِم  ولمم وممم اِم  وف ههِم  للمم ملِم ال مل نضمم هي ننِم  وممم وو مهِم  للمم منِم ال هدو ننِم  مممم
للِم ) مبني 46)[الشورى:وس ].

((ِم وم اِم كمم انِم لهمممِم مممنِم أولنيمم اءقممال اللممه تعممالى : " 
أيِم غنيممرهِم يممدفع) ينصممروفنهمِم مممنِم دونِم اللممهِم )

 أي للظممالمين((ِم وم اِم كمم انِم لهمممِم )), عق ابهِم عنهمِم "
 مممن زائممدة إعرابمما وهممي للتوكيممد((ِم مممنِم أولنيمم اءِم ))

 يعني ليس لهمم ممن يتمولهم((ِم أولني اءِم ينصروفنهمِم ))
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وينصرهم من دون الله أي من عذابه, ودون هنمما بمعنممى
غير كما فسرها المؤلف رحمه الله تعالى, لنه ل يمكممن
لحد أن يدفع عذاب الله عمممن أراد اللممه أن يعممذبه أبممدا
ول ينصره منه, في الدنيا لممو أراد ظممالم أن يظلممم أحممدا
أمكممن أن يممدفعه, لكممن عقوبممة اللممه ل يمكممن أحممدا أن
 .يدفعها

) من((ِم ومنِم يضللِم اللهِم فم اِم لهِم منِم سبنيلِم )قال : 
يضلل الله جملة شرطية وهي كما سبق جوابها مقممرون

"ِم ((ِم فم اِم لهِم منِم سبنيلِم ))بالفاء لنه اتصل به ( ما ), 
أيِم طريقِم إل ىِم الحقِم فيِم الدفنني اِم وإل ىِم الجنةِم فممي

 بل يكون أعمى والعياذ بالله, ليس لممه سممبيلالخرةِم "
إلى الحق, ولذلك تجد الذين قضى الله بإضممللهم يقممدم
لهم الحق كالمشمس في رابعة النهار ولكن ل يفهمممونه

((ِم إذاقد حيل بينهم وبي, واسمع إلى قول الله تعممالى: 
) قال اللهتتل ىِم علنيهِم آي اتن اِم ق الِم أس اطنيرِم الولنينِم )

((ِم بل يعني ليست أساطير الولين ((ِم كلِم ))عز وجل: 
) الممذنوبرانِم عل ىِم قلنوبهمِم ممم اِم كمم افننواِم يكسممبنونِم )

جعلته يرى الحق باطل ويممرى الباطممل حقمما, تتلممى عليممه
آيمما ت اللممه كممالقرآن أو التمموراة حيممن لممم تنسممخ, ولكنممه
يقول: هذه أساطير الولين, قد حيل بينممه وبيممن فهمهمما,
ولذلك كلما رأيت قلبك مطمئن بالقرآن محبا له متممدبرا
له فمماعلم أنممه نقممي مممن الممذنوب, وكلممما وجممد ت المممر
.بالعكس فطهر القلب
مممن فوائممد هممذه اليممة الكريمممة : أن الظممالمين ل أحممد
ينصرهم من دون الله لنهمم اسمتحقوا العمذاب ول ممانع
. لما أعطى الله ول معطي لما منع
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ومن فوائد الية الكريمة أيضا : أن الضلل بيد الله وأن
((ِم ومممنمن أضله الله ل يمكن أن يرجع للحق لقوله : 

 .((ِم يضللِم اللهِم فم اِم لهِم منِم سبنيل
ومنها: أنممه يجممب علممى المممرء أن يلجممأ إلممى اللممه دائممما
ويسأل الله الهداية, وها هو النبي صلى الله عليه وسلم
يسأل ربه أن يهديه, أول ما يدعوا في صلة اللممه يممدعوا

(ِم اللهمممممِم ربِم جبرائنيمممملبالسممممتفتاح المشممممهور: 
ومنيك ائنيلِم وإسرافنيلِم ف اطرِم السممم اواتِم والرض
ع المِم الغنيبِم والشممه ادةِم أفنممتِم تحكمممِم بنيممنِم عبمم ادك
فنيم اِم ك افننواِم فنيهِم يختلفنونِم اهدفنيِم لم اِم اختلفِم فنيممه
منِم الحقِم بإذفنكِم إفنكِم تهديِم منِم تش اءِم إل ىِم صراط

(ِم اهدفنيِم لم اِم اختلممفِم فنيممهِم مممن يقول : مستقنيمِم )
 . فكيف بناالحقِم بإذفنكِم )

فالمهم أنه يؤخذ من الية أن يرجع النسممان فممي طلممب
. الهداية إلى الله تعالى وحده وأن يعيذه من الضلل

 : ممما معنممى قولنمما صممفة كاشممفة فممي قمموله:الطممالب
؟((ِم بغنيرِم الحقِم ))ِم 

 : الصفة الكاشفة هذه معناهمما أنهمما كالتعليممل لممماالشيخ
. سبق, وأيضا ليس لها مفهوم, وهذا هو المهم

: العتراف للكفار بالفضل فممي بعممض الجمموانب,الطالب
المستشرقون وما فعلوه من بعض الشياء ؟

 المستشممرق... : ل المستشرقون ما هم يعملون الشيخ
يجوب الرض لينظر ويفكر ويقدر فنيته سمميئة, أممما نعممم
. العمال فنعم, هم يطلبون المال بأي وسيلة
...ِم :ِم الطالب

ِم :ِم ال:ِم ((ِم إنِم المن افقنينِم فيِم الدركِم السفلالشيخ
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ل تدل على أن غيرهم ل يكون فيهمما, كمممامنِم الن ارِم ))ِم 
لو قلت مثل: فلن في بيممت فلن, هممل ينممافي أن يكممون
 .أحد في هذا البيت ؟ ل, ما ينافي

(ِم لنوال: قممول النممبي صمملى اللممه عليممه وسمملم : الطالب
 والنهي الوارد في قول لو ؟أفن اِم ...ِم )

 أن تقول ممما الجمممع بيممن... : هذه لول, وتلك لو, الشيخ
هذا الحديث وبين النهي عن لو, اسحب السؤال, ويجيء
. إن شاء الله الجواب, سحبته
أقول نسبة الشيء إلممى سممببه إذا كممان سممببا صممحيحا ل
بأس بها, فمثل لو أن رجل سقط فممي البحممر فقممام آخممر
فأنقذه يجوز أن يقول: لول فلن لغرقت, لنه نسبه إلى
سبب معلوم, لكن لو قال: لممول فلن وهممو مممدفون فممي
قبره, هل هذا سبب معلوم ؟ ل, إنسان غرق فممي الممماء
وقال: والله لول الولي فلن سمميدي لغرقممت, يصممح أو ل
يصح ؟ ل يصح, شرك؛ المهم خذ قاعممدة نسممبة الشمميء
إلى سببه المعلوم يجوز, لكن ل يقممرن مممع اللممه بممالواو,
فإن قرن مع الله بالواو صار حراما, مثل أن يقول: لممول
الله وفلن لغرقت, هذا ما يجوز, فنذكر لممك الصممور, إذا
قال: لول الله قيض لي فلنمما لغرقممت, ممما تقممول ؟ هممذا
يصح, وهو أعلى النواع, لنه ذكر المسبب والسممبب, إذا
قال: لول فلن لغرقت, هذا جائز لنه أضافه إلممى سممبب
معلوم صحيح, إذا قال: لول اللممه وفلن لغرقممت, هممذا ل
يجوز لنه شرك بين الله وغيره بحرف يقتضي التسوية,
إذا قال: لول الله ثم فلن لغرقت يجوز, الصور أربعة إذا
قال : لول الله ففلن لغرقممت, هممل الفمماء مثممل الممواو ؟
الفاء تقتضي الترتيب لكنها فممي الواقمع فممي منزلمة بيمن
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منزلتين ليست كثم لن ثم تدل على الترتيب والتراخي,
وليسممت كممالواو لن الممواو تقتضممي التسمموية, فهممي فممي
منزلة بين منزلتين, فهل نقول إنها كثم لنهمما دالممة علممى
الترتيب, أو إنهمما كممالواو لن ترتيبهمما يقتضممي التعقيممب ؟
الول هو الصواب: لول الله ففلن, لنك جعلت فلنا بعد
. الله عز وجل, وكونه متراخيا أو متعاقبا هذا شيء آخر

: يشكل علينا في هذه المسألة ما ذكر عممن ابممنالطالب
عباس أنه كان يقول: قول القائممل لممول الربممان لغرقممت
السفينة, كان يعد هذا من الشرك الصغر, فما وجهه ؟

 : وجهه أمران: أول: الحديث رواه ابن أبممي حمماتمالشيخ
فيحتاج إلممى تصممحيح, ثانيمما: أن ابممن عبمماس رضممي اللممه
عنهما لعله في وقت الناس قريبون من الشممرك, فممأراد
أن يشدد في هذا المر حتى ينتهي الناس عنه, لن قول

 واضممح أنممه(ِم لنوالِم أفن اِم )الرسول صلى الله عليه وسلم: 
  .أضاف الشيء إلى سببه دون أن يقرنه بمشيئة الله
:ثم قال الله تعالى

وي :القارئ مت نأ ويم ننِم  وأ ملِم  نبم وق ننِم  ممم نمِم  هكم لب ور مل هبنواِم  مجني وت نسم ِم ((ِم ا
لذ مئمم وم ننو وي لإِم  وجمم نل وم ننِم  مممم نمِم  هك ول وم اِم  مهِم  لل ونِم ال مم ههِم  ول لدِم  ور وم ممِم الِم  ننو وي

لرِم ) مكني وفن ننِم  مم نمِم  هك ول وم اِم  47) [الشورى:وو ].
((ِم اسممتجنيبنوا : قممال اللممه تبممارك وتعممالى : الشمميخ

") استجاب بمعنى أجاب, ولهذا قال المفسر: لربكمِم )
بالتوحيممد ضممد الشممرك,أجنيبنوهِم ب التنوحنيدِم والعب ادةِم "ِم 

والعبادة ضد الستكبار, وهذا واجب على كممل مسملم أن
"يجيب الله تبارك وتعالى باليمان به وتوحيده وطمماعته 

((ِم منِم قبمملِم أنِم يممأتيِم يممنومِم ))ِم هممنوِم يممنومِم القني امممة
((ِم الِم مردِم لممهِم مممنِم اللممهِم ))ِم أيِم أفنممهِم إذاِم أتمم ىِم بممهِم ال
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 أي ل أحممد يممرده((ِم الِم مممردِم لممهِم مممنِم اللممهِم )) يردهِم "
 أي أن اللممه((ِم الِم مردِم لهِم مممنِم اللممهِم ))ويمنعه, وقيل: 

سبحانه وتعالى ل يرده إذا أتى به, وكل المعنيين صحيح,
فالله تبارك وتعالى إذا أتى به فقممد قضممى بممه فل يمكممن
أن يرده, وكذلك ل يمكن لحد أن يرده من دون اللممه, ل
أحد يمنعه من الله عز وجل, ولممذلك لممو أن أحممدا حمماول
 .أن يرد يوم القيامة لم يتمكن
" ِم  (( الِم مردِم لهِم مممنِم اللممهِم ممم اِم لكمممِم مممنِم ملجممأِم ))ِم 
تلجئنونِم إلنيهِم ((ِم ينومئذِم وم اِم لكمِم منِم فنكنيرِم ))ِم إفنكمم ار

 هذه جملممة مبتممدأ((ِم م اِم لكمِم منِم ملجأِم )) لذفننوبكمِم "
وخبر قدم فيها الخبر على المبتدأ, وأدخلت مممن الزائممدة
على المبتدأ من باب التوكيد, يعني: ما لكم أي ملجأ من
دون الله عز وجل, والملجأ بمعنى المعاد أو الملذ الذي

 أي((ِم ينومئذِم ))يلوذ به النسان عما نممزل بممه, وقمموله: 
" قال: ((ِم وم اِم لكمِم منِم فنكنيرِم ))يومئذ يأتي ذلك اليوم 
 فكممأنه فسممر النكيممر بمصممدر وهمموإفنكمم ارِم لممذفننوبكمِم "

((ِم م اِم لكمِم منِم فنكنيرِم ))النكار, فإن صح ما فسره به: 
((ِم ثمفإنه يشكل على هذا قول اللممه تبممارك وتعممالى : 

لمِم تكنِم فتنتهمِم إالِم أنِم ق النواِم واللممهِم ربنمم اِم ممم اِم كنمم ا
) وهذا إنكار, فعلى تفسير المؤلف: ما لكممشركنينِم )

من إنكار لذنوبكم, يحتاج أن نجمع بينه وبين هممذه اليممة,
والجممواب أن نقممول: الجمممع بينهممما أنهممم ينكممرون أول

 ظنا منهممم((ِم واللهِم ربن اِم م اِم كن اِم مشركنينِم ))يقولون 
أنهم إذا فعلوا ذلك نجوا كما نجا أهل التوحيد, ثم تشممهد
عليهممم ألسممنتهم وأيممديهم وأرجلهممم بممما كممانوا يكسممبون
وحينئذ يعترفون ويقرون؛ فيكون النكار أول ثممم القممرار
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 أي باعتبممار((ِم م اِم لكمِم منِم فنكنيممرِم ))ثانيا, وتكون الية: 
المآل, أي ل يمكنكم أن تنكروا, وقيل: إن نكيممرا بمعنممى
منكر كسميع بمعنممى مسمممع, والمعنممى ل أحممد ينكممر مما
نممزل بكممم ويممدفعه عنكممم, وهممذا المعنممى أصممح وأنسممب
لسياق الية, ما لكم من ملجأ وما لكم من منكممر, يعنممي
ل ملجأ تلجئون إليه ول أحد يدافع عنكم وينكممر ممما نممزل
ِم . بكم
(( ِم  )م اِم لكمِم منِم ملجأِم ينومئذِم وم اِم لكمِم مممنِم فنكنيممرِم )
  : في هذه الية فوائد
منها : وجوب الستجابة إلممى اللممه تعممالى فممورا لقمموله :

 هذا اليوم((ِم استجنيبنواِم لربكمِم منِم قبلِم أنِم يأتيِم ))
الذي هدد الله به هل له وقت محدد فممي عمممر النسممان
بحيث يستطيع أن يؤخر التوبة والستعتاب ؟ الجواب ل,
لن النسممان ل يممدري مممتى يفجممأه المممو ت, وإذا فاجممأه
المو ت انقطع كل عمل كما ثبت عممن النممبي صمملى اللممه

 فل(ِم إذاِم م اتِم الفنس انِم افنقطعِم عملهِم )عليه وسلم : 
فرق بين قيام الساعة الكبرى وبين مممو ت النسممان مممن
 .حيث انقطاع العمل
ومن فوائد هذه الية الكريمة: رأفة اللممه تبممارك وتعممالى
بعباده حيث ينذرهم بعذابه قبل الوقوع, ول شك أن هممذا
من رحمته ورأفته بهم وإل لتركهم يفعلممون ممما يشمماءون
 .حتى ينزل بهم العذاب
ومن فوائد هذه الية: أنه ل ملجأ يوم القيامممة مممن اللممه
عز وجل, في الدنيا يمكن أن يلوذ النسان بممذي سمملطة
 .يستجير به لكن في الخرة ل
ومن فوائد الية الكريمة: أنه ل أحد ينكر ممما نممزل بأهممل
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((ِم ممم اِم لكمممِم مممنِم ملجممأالعممذاب مممن العممذاب لقمموله: 
نعمينومئذِم ))ِم  .  

. ثم قال الله عز وجل
نم : القممارئ مهمم نني ول وع وكِم  ون ا نل وسمم نر أ

و وممم اِم  وف هضممنواِم  ور نع وأ ننِم  مإ وف ((ِم 
ونممم ا نق وذ وأ وذاِم  مإ لفنممم اِم  مإ وو هغِم  وبل نل لالِم ا مإ وكِم  ننيممم ول وع ننِم  مإ ظظممم اِم  مفني وح
مة وئ لني وسمم نمِم  هه نب مصمم هت ننِم  مإ وو وهمم اِم  مب وحِم  مر وف ظةِم  وم نح ور لن اِم  مم ونِم  وس ا نفن مل ا
مرِم ) هفممنو وك ونِم  وسمم ا ملفن لنِم ا مإ وفمم نمِم  مه مدي نيمم أ

و نتِم  وم لد وقمم وممم اِم  )مب
48[الشورى: ]. 

 : ثم قال عز وجل مسليا النمبي صملى اللمه عليمهالشيخ
 ولممم"ِم ((ِم فإنِم أعرضنواِم ))ِم عنِم االستج ابةِم "وسلم: 

"ِم ((ِم فم اِم أرسمملن اكِم علنيهممميستجيبوا فل لوم عليممك 
حفنيظ اِم ))ِم تحفظِم أعم الهمِم بأنِم تنوافقِم المطلنوب

((ِم فممم ا جممواب الشممرط ((ِم إنِم أعرضنواِم )), منهمِم "
 المعنى: إن أعرضمموا فلأرسلن اكِم علنيهمِم حفنيظ اِم ))

لوم عليك لنك لم ترسل عليهممم حفيظمما علمى أعممالهم
"ِم ((ول مسيطرا عليهم إنما أرسلت للبلغ وقد حصممل. 

 كيممف ؟فم اِم أرسلن اكِم علنيهمِم حفنيظمم اِم إنِم ))ِم ممم اِم "
أراد أن يفسر إن بمعنى ممما, وإن تممأتي نافيممة كممما هنمما,
 .وتأتي زائدة, وتأتي شرطية, وتأتي مخففة من الثقيلة
فهنا جاء ت نافية, والغالب أنها تكون نافية إذا أتى بعدها

((ِم إنِم أفنممتِم إالِم فنممذيرِم ))ِم ((ِم إنِم أفنمم اِم إالإثبمما ت, مثممل: 
وما أشبه ذلك, هذه تكون نافية بمعنىفنذيرِم وبشنيرِم ))ِم 

 .ما
((ِم إنِم تبدواِم م اِم فيِم أفنفسممكمِم أنتأتي شرطية مثل: 

 .((ِم تخفنوهِم يح اسبكمِم بهِم الله
: وتأتي زائدة كما في قول الشاعر
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بنممنوِم غدافنممةِم ممم اِم إنِم أفنتمممِم ذهبممنواِم ِم ِم ِم ِم والِم صممريف"
 " ولكنِم أفنتمِم الخزف
بنممو غدانممة ممما إن أنتممم ذهبمموا: هممذه إن زائممدة لنهمما لممو
حذفت لستقام الكلم, لو قيل: بتوا غدانة ما أنتم ذهبوا
 .استقام الكلم, فهي زائدة
وتأتي مخففممة مممن الثقيلممة بمعنممى أن تكممون بمعنممى إن
ولكممن خففممت, وفممي هممذه الحممال يكممون اسمممها ضمممير
الشأن محذوفا والجملة الممتي بعممدها تكممون خممبرا, هممذه
 .أربعة معاني لن
" ِم  (( ِم   يعنممي ممماإنِم ))ِم ممم اِم ((ِم علنيممكِم إالِم البلغِم ))ِم "
عليك إل البلغ, وقد بلغ أو ل ؟ بلغ البلغ الممبين, وتعممب
في ذلك تعبا عظيما, وأوذي في ذلك أذى عظيممما, ومممع
ذلك فهو صابر محتسب لنه صلى الله عليه وسلم يعلم
أن ما أصابه في ذا ت الله فهممو خيمر ورفعممة, جاهممد فممي
الله حق جهمماده وبلممغ الرسممالة غايممة البلغ وأوذي علممى
 :ذلك, ولكنه صبر وكان يقول
" هلِم أفنتِم إالِم أصبعِم دمنيتِم وفيِم سممبنيلِم اللممهِم ممم ا 
 ." القنيت

17


